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Eastern Serbia

RARIS - Regionalna razvojna agencija vzhodne Srbije Vam z veseljem
predstavlja turisticni vodnik vzhodne Srbije.

Naša želja je, naj bi Vam približili čari vzhodne Srbije. Vabimo vas, da
nas obiščete in doživite nepozabne trenutke. Vložili smo veliko truda,
naj bi vam predstavili vzhodno Srbijo,tako kot je v resnici. Turistični
vodnik vam prinaša le del naše ponudbe. Več o njej najdete na
www.traveleastserbia.org
Ampak vse ostalo, vse ostalo ko pridete ...

Turistični vodnik vzhodne Srbije se izvaja v okviru projekta "Spodbujanje
gospodarskega razvoja v vzhodni Srbiji", ki ga podpira Sklad kanadskega
veleposlaništva v Srbiji (Canadian fund). RARIS in občani vzhodne Srbije so
zelo hvaležni tem skladu za to podporo.

Nekoč je vse začelo z Lepenskim
virom, kjer so svoje domove zgradili
praljudje. Palače, mostove, toplice
kopalnice in vojaške utrdbe so gradili
Rimljani, srednjeveški vladarji so pa
pustili sledi pismenosti in vere.

Donava je povezava s celim svetom,
daleč od velikih urbanih območij,
ampak tudi dovolj blizu. Najvišji vrh v
Srbiji je tukaj, na Stari Planini. Vzhodna
Kladovo

Srbija ohranja svojo dediščino že
stoletja, neokrnjena narava, gore,
tradicija in ljudje. Zdaj jih je skoraj
300.000 in živijo v osmih občin.
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Sprehod po mestih se začne v Zaječarju,

M e s t a
Zaječar

Zaječar

Knjaževac

po ulicah legendarnega igralca Zorana
Radmilovića, nadaljuje se na enem od
sedmih mostovih in starem bazarju mesta
Knjaževac. V Sokobanji je počitek na eni

Sokobanja

Boljevac

Bor

Majdanpek

Kladovo

Negotin

izmed klop, kjer je sedel Ivo Andrić, pa še
naprej proti Boljevcu in mističnem Rtnju.
Bor odpira vrata zgodovine v

eni od

redkih institucij v Evropi in edinstveni v
Srbiji, Muzeju za rudarstvo in metalurgijo.
Na vhodu v nacionalnii park "Djerdap", se
nahaja zlato mesto Majdanpek. Po Donavi
proti Kladovu skupaj z ribići se uživa v riblji
juhi, sprehod se pa konča v Negotinu,
mesto čez čigavih ulicah odmeva zvok
"Rukoveti" skladatelja Stevana Mokranjca.

www.traveleastserbia.org
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N a t u r e

www.traveleastserbia.org
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Veliko število endemičnih rastlinskih
in živalskih vrst, ki jih je največ v
nacionalnem parku "Djerdap", daje
poseben čar tem področju. Sprehod
po Dubašnici, Miroču, Stolu, Stari
planini ...je počitek in sprostitev za
vsakega gosta.
Lahko poskusite ribolovno srečo v
lovu postrvi v jasnih gorskih rekah in
potokih v vzhodni Srbiji in ali lov na
soma na Donavi, lovce pa pričakuje na
tisoč hektarjev lovišč. Domačini Vam
bodo z veseljem pokazali kako lahko
uporabite rastline iz narave, kot je
Rtanjski čaj, ki na celem svetu raste le
na pobočjih Rtnja. Ko dan pusti mesto
sveži noći, ob ognju ki prasketa,
poslušajte tudi legende ki jih tukaj
radi pripovedujejo.
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Lepenski vir
Svetovno znani arheolog dr Dragoslav
Srejović je leta 1965 začel izkopavanja
na desni obali Donave, v Djerdapskem
kanjonu. Takrat še ni niti čutil da bo
dosegel središče ene med najbleščejših
kultur prazgodovine. Na arheološkem
zemljevidu Evrope je Lepenski vir vpisan
kot en od najpomebnejših mest iz
obdobja mezeolita in neolita. V njem so
vse do konca ledene dobe, v obdobju od
leta 6500 – 4500 pred novim štetjem,
živeli poljedelci, lovci, ribiči, zbiralci
hrane in ustvarjalci monumentalnih
skulputr iz kamna.

www.traveleastserbia.org
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Felix Romuliana
V Gamzigradu, 11 kilometrov zahodno
od Zajecarja, se nahaja Felix Romuliana,
palača rimskeg cesarja Gaiusa Valeriusa
Maksimijana

Gallerya,

eneg

od

šestnajst cesarjev rimskega imperija,
rojenih na tleh Srbije danes. Romuliana
izvira s konca III in začetka IV stoletja
našega štetja. Razprostira se na šest in
pol hektarjev, razkošno palačo pa
krasijo talni mozaiki, ki se lahko merijo z
najboljšimi pozno antični dosežki v
Evropi.
Od leta 2007 Felix Romuliana je na
Unescovem

seznamu

svetovne

dediščine.
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Spas

Dokler so bivali na prostorih vzhodne Srbije, Rimljani so odkrili
mineralne vode in zgradili kopalnice in terme. Že stoletja se
tukaj zbirajo kronane glave, plemeniti svet, bohemi in pisatelji.
Nobelov nagrajenec Ivo Andrić, Branislav Nušić, Isidora Sekulić,
so bili redni gostje v Sokobanji. Zdaj je ena izmed najbolj priljubljenih toplic v Srbiji, s turistično tradicijo, dolgo skoraj dva
stoletja. Tudi turški popotnik Evliya Celebi je leta 1663 pisal o
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Gamzigradska
spa
Rgoška
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Sokobanja

www.traveleastserbia.org

javnih kopalnicah v Sokobanji. Kraj se nahaja v dolini med
gorami Ozren in Rtanj, na obalah reke Moravica. Sokobanja je
zaradi visoke koncentracije kisika, ozona in negativnih ionov v
zraku idealen kraj za zdravljenje različnih bolezni. S številnimi
objekti v poletnem obdobju, Sokobanjo obišče več kot sto tisoč
turistov na leto.
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Na enajstem kilometru, zahodno od Zaječarja, v dolini reke Črni Timok, se nahajajo znana toplica
Gamzigrad. Idealno mesto za rehabilitacijo bolezni perifernih vaskularnih kanalov in vibracijskih
bolezni. Toplica Gamzigrad ima več virov mineralne vode, s temperaturo 38-43 stopinj, torej
rimski cesar Galerij ni slučajno prav tukaj zgradil svojo palačo. V Gamzigradu se tudi nahaja ena
med najstarejših hidroelektran v Srbiji, zgrajena leta 1909.
Na nekdanji poti svile, približno deset kilometrov od Bora, se nahajajo Brestovške toplice. V
preteklosti so deset virov termo-mineralne vode uporabljali Rimljani, Bizantinci in Turki in za njin
čas je tukaj zgrajena kopalnica (hamam). Leta 1837 je Milos tudi zgradil svoje prebivališče. Prva
kopalnica je odprta leta 1906. Voda je bogata s kalijem, kalcijem, jodom in z drugim sestavinam,
in ustreza zdravljenju revme v sklepih in mišicah, slabokrvnost, nespečnost in utrujenost.
Zgodovina pove tudi podatek da so Brestovške toplice bile priljubljeno mesto za dve srbske
dinastije - Obenović in Karadjordjević.
Razvoj zdraviliškega turizma in prilagodljivost za najzahtevnejše turiste je v stalnem vzponu,
tudi v toplicah Jošanica, Nikoličevo in Rgošte.
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The

Šele ko pridete v vzhodno Srbijo, lahko razumete kaj je Johann Strauss imel v mislih, ko
je skladal "Na lepi modri Donavi ", saj se tukaj tista močna reka predstavlja v celotni
svoji moči in velikosti. Večinoma na svoji poti skozi vzhodno Srbijo, Donava teče skozi
nacionalni park "Djerdap", Djerdapski kanjon, mesto kje je Donava najgloblja in
najožja, je največji v Evropi. Bogata zgodovina pravi da so tukaj ljudje bili prisotni od
leta 6500 pred našim štetjem.
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Tudi rimski cesar Trajan je poskušal ukrotiti Donavo, gradil je ceste in mostove,
in to je le delno uspelo gradbenikom modernih hidroelektrarn. Trenutno je
Donava idealen kraj za počitek na urejenimi plažami in v kampih, skupaj z
ribiči, ki v sredini Donave lovijo soma.

www.traveleastserbia.org
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Naravna meja med Srbijo in Bolgarijo je

S pogledom na najvišji vrh Srbije, Midžor

Stara Planina, ki se večinoma širi čez

(2169m ), v naravnem parku izredne lepote,

vzhodno Srbijo. Turistični center '' Babin

smučarjem so na voljo sedežnice s štirimi

Zub'' na Stari Planini, na nadmorski višini

sedeži, na stezi ''Konjarnik'', dolžine 1155m,

1780m, je vse bolj privlačen za ljubitelje

smučarski lift Sidro, na stezi ''Sončna dolina "

smučanja, deskarje na snegu, ampak tudi za

637 metrov in baby dvigala na pobočju

tiste, ki delajo šele prve korake na smučeh.

''Markova livada''.

www.traveleastserbia.org
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Smučarski center Rajkovo se nahaja štiri
kilometra od Majdanpeka in na njem
sta dva smučišča, dolga 1200m.

V vzhodni Srbiji lahko smučate tudi v
samem mestu. Smučišče v Park Gozdu
Kraljevica v Zaječarju je le pet minut
hoje od centra mesta. Smučišče je
dolgo 650m, z žičnico ste pa hitro spet
na vrhu. V bližini Boljevca obstaja za
rekreativce in začetnike 280m dolgo
smučišče na gori Rtanj.
Prebivalci Bora in njihovi gostje se
lahko odločijo, ali bodo smučali na
planini Stol na Črnem Vrhu, ali pa na
Savači v bližini Borskega jezera.
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Dediščina

Timacum minus je najstarejša rimska vojaška utrdba v vzhodni Srbiji. Izvira pa iz I stoletja našega štetja.
Notranjost trdnjave je polna različnih struktur. Lapidarij, z rimski kamniti spomeniki, se nahaja v
etno-arheološkem parku na šolskem dvorišču, v bližini vasi Ravne.
Ko je premagal Donavske in gorske kamnine, je rimski cesar Trajan zgradil cesto skozi Djerdapski kanjon,
vse do mesta kjer je dvignil most čez Donavo. Gradnja ceste je končana leta 103. Ta uspeh je ovekovečen s
Trajanovo tablo, z latinskim napisom. Trajanova tabla se nahaja v Djerdapsekem kanjonu med Donjim Milanovcem in Kladovom, in je vidljiva le z Donave.

www.traveleastserbia.org
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Z

vladavino cesarja Trajana je povezana

nekdanja

vojaška

utrdba

Diana,

zdaj

arheološko najdišče na bregovih Donave,
med

hidroelektrarno

''Djerdap

1''

in

Kladovom. Arheološko najdište Šarkamen se
nahaja 25 kilometrov od Negotina. Izvira iz
poznega antičneg časa, od konca III in začetka
IV stoletja. To je bil sedež rimskega cesarja
Maksimina Daje. Mali zaklad cesarskega
nakita iz zlata iz Šarkamena, danes se hrani v
Narodnem muzeju v Beogradu.
Na Donavi, zahodno od Kladova se nahaja
trdnjava

Fetislam.

''Kapijo

miru''

kar

prevedeno pomeni njeno ime, so zgradili
Turki v XVI in XVII stoletju, in na upravljanje
srbskemu narodu je odana leta 1867.
Da bi se odbranil pred Avari in Slovani, je
rimski cesar Justinijan, na pokončni steni nad
reko Moravico v Sokobanji, zgradil Sokograd.
Tudi po Rimljanih je Sokograd bil zatočišče
različnih vojsk, in izročilo pravi, da je pogosto
zatočišče tukaj našel tudi legendarni Hajduk
Veljko Petrović.
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Turistični Zemljevid
vzhodne Srbije

Vino
Gojenje trt v sončnih gričih, vzhodne Srbije sega daleč v preteklost. Znano je, da se je vino
proizvajalo v času vladavine cesarja Marka Avrelija v III stoletju. Tukaj se še vedno vino proizvaja
kako na tradicionalen tudi tako in na sodoben način. Vinske kleti so pravi mali muzeji, in so zelo
atraktivni kompleksi kleti za shranjevanje vina v vasi Rajac, v bližini Negotina, bolj znane kot
pivnice. Pivnice tudi imejo v vaseh Štubik, Rogljevo in Smedovac.
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Kakovostna vina se proizvajajo tudi v
vinogradih v

Knjaževacu, kjer je v vasi

Ravna ustanovljen in muzej vinu. Grozdne
sorte kot so rizling, chardonnay, in druge
tradicionalne
kakovostna

sorte,
vina,

so
ki

se

podlaga
strežejo

za
v

restavracijah in tudi v skoraj vsaki hiši.
Zaradi tega so v vshodni Srbiji vinske poti
neizogibna točka.

Wine road, Negotin

Wine road, Knjaževac

Mihajlovac
Ravna

Čubra

www.traveleastserbia.org
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Mokranje
Rečka
Smedovac
Rogljevo
Tamnič
Rajac
Braćevac

Potrkanje

Knjaževac
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Cerkve in samostani
Obisk sakralnih objektov vzhodne Srbije se začne na obali Trgoviškega Timoka, v Donji Kamenici,
z cerkvo Matere božje. Zgrajena je na začetku XIV stoletja in je kombinacija romantike, gotike in
moravske arhitekture. Le nekaj kilometrov stran, je samostan Svete Trojice, zgrajen v XV stoletju.
V spodnjem toku reke Timok v miru stoletnih gozdov se nahaja ženski samostan Suvodol, nižje v
bližini vasi Grlište tudi samostan svetega Petra in Pavla. Na gori Ozren se nahaja samostan
Jermenčič ki so ga leta 1392 zgradili armenski menihi v samostanih, okoli Boljevca pa samostani
Lapušnja, Krepičevac in cerkev Lozica, katera je nekoč tudi bila samostan.

www.traveleastserbia.org
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Cerkev Svete Trojice v Negotinu s svojo monumentalno vsebino daje poseben pečat starem mestnem
jedru. V bližini mesta je samostan Bukovo, zgrajen v času kralja Milutina, poznega XIII stoletja, in samostani Koroglaš in Vratna. Nedaleč od samostana Vratna, obstajajo Vratnjaske Kapije, edinstvena naravna pojava, sestavljena iz velikih kamnitih vrat - prerast, ki povezujejo kanjon.
Manastirica leži na majhnem potoku Šajna, 20 kilometrov od Kladova in kot pravi legenda je tukaj
svoje pribežališče najdla tudi hči kneza Lazara ko je zbežala iz vshoda. Večkrat je uničevan in obnovljen.
Cerkev Uspenje Svete Bogorodice ( Marijino vnebovzetje ) in Cerkev Silazak Svetog Duha (prihod
svetega Duha), sta najpomembnejša verska objekta v občini Bor. Cerkev v Majdanpeku posvečena je
sv. Apostolom Petru in Pavlu ki so jih majdanpečki rudarji sprejeli za svoje zaščitnike.
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L a k e s
Nedaleč od Sokobanje se nahaja Bovansko jezero.
Na dolžini od okoli sedem kilometrov, srečajo se
številni ribiči, ki iščejo dober ulov,in na Bovansko
jezero vsako leto prihajajo iz vsih koncih Srbije. V
Grliško jezero sta tokova dveh rek , a v četinarskem
gozdu, je samostan svetega Petra in Pavla.
Privlačen za pohodnike, plavalce in ljubitelje
narave jezero Sovinac, okrašen kamp in majhen
motel, je idealno mesto za družinske počitnice.
Borsko jezero se nahaja ob vznožju gore Crni Vrh.
Transparenten s čisto gorsko vodo, obdan s
zelenjem, zelenimi travniki in pašniki. Urejeni
športni tereni, tekaške proge, idealen je kraj za
športne priprave. Privlačni za počitek,spreod in
ribolov so Rgotsko jezero, Suton, Valja Mare in
Vrmdžansko jezero in jezera v Kladovu.
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Ru r a l

tourism

Tistima ki so naveličani mestnega življenja vrata
odpirajo številne hiše v vaseh vzhodne Srbije. Čist
zrak v regiji najbogatejši z gozdovi v Srbiji, sprehodi

v neokrnjeni naravi, polni jasnih virov

gorske vode, tradicionalna domača kuhinja in
dobro vino, so del ponudbe.
Bivanje na vasi nudi aktivne počitnice, s prisustovanjem arhaične tradicije in dogodkom, ki so
pogosti v teh krajih.
Gostoljubni domačini ustrezajo željam in potrebam vsakega gosta, zato je možno da poskusite
molžo ovac, rezanje sena ali spravljanje sira.

www.traveleastserbia.org
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Spo r t s

tourism

V zdraviliščih, v bližini jezera in rek, kot tudi v mestih, obstajajo odlični pogoji za pripravo
profesionalnih sportistov za tekmovanja

in za rekreacijo. Na voljo so objekti za tenis,

nogomet, košarko, odbojko, rokomet, namizni tenis, steze zdravlja, notranji in zunanji
bazeni. Nič manj pomembno je dejstvo, da v tej regiji obstaja pripravljenost za izpolnjevanje
posebnih potreb in zahtev športnikov in športnih ekip. Kot pravilo, po pripravi v vzhodni
Srbiji, vsi iz tekmovanja prinašajo najvišje medalje.

www.traveleastserbia.org
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Con gr e s s

tourism

Poslovni človek tretjega tisočletja bo najraje organiziral svoj čas da bi pridružil lepo in koristno. Prav
v tem dejstvu, je vzhodna Srbija videla svojo možnost, v odprtju njihovih zmogljivosti za organizatorje poslovnih srečanj, delavnic, kongresov, konferenc in seminarjev. Visoko raven zmogljivosti
turizma in gostinstva omogoča gostom številne in dobro organizirane programe pred, med in po
dogodku, ki izpolnjuje vse zahteve udeležencev.
Je vse več podjetj in organizacij, ki se odločajo za vedrino vzhodne Srbije za svoje poslovne dogodke.
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E v e n t s
V tradiciji kulturne dediščine v vzhodni Srbiji, je veliko
dogodkov in duh sodobnega časa je ustvaril programe za
novo tisočletje. Vsem pa so skupna leta življenja.

Srečanja vasi občine Bor - Bor
Februar / april
Tekmovanje borskih vasi v kulturnem ustvarjanju.

"Bekrijada" - moška in ženska
zabava
Prvi in zadnji teden posta
Tradicionalna zabava, hranjenje
izvirnega narodnega ustvarjanja
in kulinarične prireditve. Naziv
Zmagovalec prireditve bo vzel
tisti udeleženec ki bo najbolj jel in
pil in se veselil. Na moški zabavi je
ženskam vstop prepovedan.
Vendar pa ženske ne ostanejo
dolžne,
ampak
organiziraoi
žensko Bekrijado. Predloge so

Velikonočni dnevi folklore Crnajka v bližini Majdanpeka
Drugi velikonočni dan
Pregled narodnega ustvarjanja,
tradicije in iger. Poleg revijalnega
dela kulturno umetniških društev iz
zemlje in iz tujine, tudi obstaja
tekmovalni del ki vključuje
tekmovanje v celo pozabljenih
igrah (Klis, Paorka, nošenje jajca na
žlico).

Jadranje regata – Bovansko
jezero
20.-26. April
Republički navtični dogodek

Prvomajska Budnica –
Borsko jezero
1. Maj
Turistični dogodek z bogatim
kulturnim
in
športnim
programom.

Molitev na Midžoru
Djurđevdan – 6. Maja
(Jurijevanje)
Turistično
gospodarska
prireditev poteka v vaseh Vrtovac
in Balta Berilovac. Se začne z nabiranjem cvetja in rastlin na Rastlinski petek in z rituanim pletenjem
vencev ob reki.

Crnorečje - Boljevac
drugi vikend v juniju
Tradicionalna
mednarodna
prireditev, ki jo obišče več kot
20.000 ljudi. Obsega tekmovanje
trobentačev
in
koncert
umetniške glazbe katera se
temelji
na
tradicionalnim
melodijam.
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Krajinski običaji - Negotin
tretji vikend v juniju
Obiskovalci uživajo v tekmovanju
igralcih,
pastirskim
igram,v
pripravljanju nacionalnih jedi, in
ob koncu v izbiri za najlepšo
pastirico.

Festival zabavne glazbe za
otroke in mladino "TIN" - Donji
Milanovac
Glasbeni dogodek, ki
razen
glazbe za otroke hrani in glazbo
za najstnike, zaradi cesa je
poseben v državi. Festival je
mednarodni in tekmovalni.

Vidovdanski nočni vzpon na
Rtanj
27. in 28. Junij

Edinstveni festival mladih v Srbiji,
na vsih področjih likovne
ustvarjalnosti.

Biljoberske slovesnosti Sokobanja
Prvi teden v juliju
Turistično - športni dogodek,
namenjen zbiranju zelišč. Gostje
so vabljeni tudi na parado rastlin,
sejem zelišča, meda in zdrave
hrane, in na vzpon na vrh Rtnja
(1560 m).

www.traveleastserbia.org

Kulturno - zabavni dogodek,
posvečen kolu. Poteka na
dvorišču Vražogrnačke cerkve,
kjer folklori iz Srbije in tujine
predstavljajo svoje tradicije skozi
pesem in ples.

Prva harmonika Sokobanje,
Internationalni festival
Prvi teden julija – Polfinala in
prvi teden v avgustu - Finale

Tradicionalni nočni vzpon na vrh
Rtnja pred sončnim vzhodom.
Dogodek združuje plezalce in
turiste iz cele Srbije.

Festival kulture mladih
Srbije
Prvi teden v juliju

Vržogrnačko kolo - Zajecar
V prvi polovici avgusta

Poletnja regata Tekija
Kladovo - Kusjak
Zadnji vikend v juliju

-

Prva harmonika je dogodek, ki
združuje amaterske harmonikarje
iz celga sveta. Je tekmovalna, v
revijalnem delu pa nastopaju
znani glazbeniki iz zemlje in sveta.

Tridnevna regata na Donavi za
rekreacijske čolne brez motorjev.
Udeležencem regate se ponuja
bogat zabavni program.

Etno Fest - Kladovo
Zadnja nedelja v juliju
Pregled
ljudskeg ustvarjanja,
hrane in pijače, zvečerni koncerti
estradnih zvezd in nastopi
folklorov. Etno Fest priređuje in
sejem MSP.
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Festival Gitarijada v Zajecarju
V prvi polovici avgusta
Je tekmovanje mladih neznanih
rock skupin ki obstaja že 40 let, in
zbira na tisoče mladih iz Srbije in
iz sosednih držav. Gitarijada
vključuje dejavnosti, kot so rock
taborišče, Radio 202, kolonijo
kiparjev in slikarjev, koncerte na
stadionu in tako naprej.

Zlatna bućka - Tekija (
Kladovo)
Tretji teden v avgustu
''Zlata bućka" je turistična
prireditev športnega ribolova in
tekmovanje v ulovu rib.

Sabor na Panadžur Knjaževac
Velika Gospojina – 28. Avgust

Sačuvajmo gajde i stare igre
– Rudna Glava pri Majdanpeku
V drugi polovici septembra
Nastop
kulturno-umetniških
društev z izvirnimi igrami in
predstave gajdašev. Dogodek ki
združuje kulturno umetniška
društva iz celotne Srbije.

Ob vznožju Stare gore v vasi
Jalovik Izvor poteka zbor
nacinalne izvirne glazbe, ki zbira
pevce, harmonikarje, flavtiste,
piskače,
trobentače,
in
bleh-orkestre.

Dnevi Brestovačke toplice - Bor
Tretji vikend v avgustu
Turistično
kulturno-športni
dogodek, ki tradicionalno poteka
v toplici z velikim številom
obiskovalcev.

Zlatna truba Balkana,
Zajecar
Tretji teden v avgustu
Tekmovanje najboljših pihalnih
orkestrov in trobentač iz Srbije in
drugih balkanskih držav, ki se
tekmujejo za naziv kralj trobente
in naziv najboljša skupina.

Mednarodni sejem meda in
vina
12. Maja
Manifestacija sejem meda in vina
ima mednarodni značaj, in
vključuje predstavitev vinarjev in
čebelarjev iz celotne Srbije,
Bolgarije in Romunije. Obsega
prezentacije vina in meda,
predavanja, kulturni program in
razstave.

Mokranjačevi dnevi - Negotin
16.-20. september
Ta praznik glasbe se organizira v
spomin na največjeg srbskeg
skladatelja Stevana Stojanovića
Mokranjaca. Na festivalu su gostje
znani izvajalci iz Srbije in
nekdanje Jugoslavije, pa tudi
mnogo
svetovno
znanih
pianistov in zborov. Pevsko
tekmovanje zborov je krona
dogodka,
in
v
okvirju
spremljevalneg
programa so
številne razstave, predstavitve
knjig, literarna branja.
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Legenda

Zgodovina / Kultura

1 Tabula Trajana

6 Lepenski vir

11 Rajačke Pivnice

Imperator Cezar, sin božanskega
Nerva, Nerva Trajan Augustus
Germanik, glavni duhovnik,
predstavnik ljudstva že četrtič,
oče domovine, konzul že četrtič,
ko je premagal gorske in
donavske kamne je zgradil to pot.

Med letom 1965 in 1970 je
odkrito lovno in ribolovno naselje
ki ima svoje začetke gojenja in
udomačitve. Pri izkopu so odkrili
sedem zaporednih naselj, 136
stavb ( stanovanjskih in verskih),
ki so zgrajene v razponu od med
letom 6500- 4500 pred novim
štetjem .

Rajačke pivnice ali pimnice, kot
pravijo sami prebivalci (izraz
izhaja iz glagola -piti), predstavljajo edinstven primer vinske vasi.

2 Utrdba Diana
Poleg svoje vojaške funkcije je
bila in pomembno gospodarsko
središče in svetilišni
center
rimskega imperija.

7 Arheološko najdišče
Okno

Po številu in ohranjenosti
arheoloških najdb, to najdišče
je edinstveno v svetu.

3 Trajanov most
Dolžina
je
okrog
1130
metrov,nosijo ga pa 20 stubov.
Do danes je ohranjen le en stub,
in
so
začeta
podvodna
arheološka raziskovanja ob
mostu.

4 Fetislam

8 Šarkamen
Ta rezidencijalni memorijalni
kompleks je spomenik ki izvira
iz konca III in začetka IV stoletja,
v obdobju rimske vladavine je
znan kot Tetrahija (vladavina
štirih).

9 Muzej Hajduk Veljko

Zgradili so ga Turki v XVI in XVII
stoletju. V trdnjavo se vhodilo na
dva dvigalna mosta in čez
zapornico.

Zgrajen v XIX stoletju in je
najstarejša ohranjena hiša v
Negotinu.

5 Kapitan Mišino

10 Muzej Krajine

Pripadali so najpomembnejšim
prebivalcem Poreča (Donji Milanovac) v XIX stoletju, kapitanu Miši
Anastasijeviću in kapitanu Stefanu
Stefanoviću Tenki.

Na
pobudo
štirideset
najpomembnejših družin v Negotinu, 16. Februarja 1934,po
odločbi Bana območne enote
Moravia s sedežem v Nišu, je
ustanovljen muzej v Negotinu.

prebivališče in
Tenkina hiša

12 Muzej rudarstva
Edinstvena institucija v Srbiji in
redka v Evropi, ukvarja se z
raziskavo in predstavljanjem
življenja in rudarstva. Fond sa
več kot 20.000 kosov je pravi
zaklad predmetov razvrstanih
čez
arheološko,
etnološko,
zgodovinsko,
umetniško,
tehnoško in minerološko zbirko.
Razvrščeni glede na čas ko so
nastali zajemajo obdobje od leta
4.500 pred novim štetjem do
današnjih dni.

13 Felix Romuliana
Felix
Romuliana,
palača
rimskega
cesarja
Gaiusa
Valeriusa Galeriaj Maksimijana,
je zgrajena v III in IV stoletju
našega štetja. Je pod zaščito
Unesca.

14 Radul Begovo
prenočišče
Radul Begovo prenočišče iz
začetka XIX stoletja, je ena izmed
najstarejših stavb v Zajecarju.
Gostišče ima prodajno galerijo
slik, kipov in domačih izdelkov.
Na tem mestu se tudi
organizirajo promocije knjig in
literarni večeri.
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Legenda

Zgodovina / Kultura

15 Gledališče
Zoran Radmilović

19 Rodna hiša
Ljubinke Savic - Grasi

Gledališče je vstanovljeno leta
1947. Leta 1993 je vstanovljen
tudi sklad" Zoran Radmilović ", in
začel je gledališki festival "Dnevi
Zorana Radmilovića".

Hiša je bila zgrajena vXIX
stoletju. Je v celoti obnovljena in
spremenjena
v rodno hišo
Ljubinke Savic - Grasi v vasi Ilino
blizu Boljevca.

16 Narodni muzej

Na krečnjačkem rtu, v dolini
Pakleša, so stene starega mesta,
za kateri prebivalci pravijo da
je"Latinski". Mesto je iz rimskega
časa in je zgrajeno v obdobju do
XVI stoletja, v času vladavine
cesarja Justinijana.

Narodni muzej v Zajecarju je
ustanovljen leta 1951 kot rodna
zbirka. Kulturni in zgodovinski
pomen eksponatov zvrščajo
Narodni muzej v Zajecarju med
najpomembnejše muzeje v Srbiji.
Nekateri eksponati zavzemajo
pomembno mesto v svetovni
kulturni dediščini (mozaiki, kipi,
arhitekturna dekoracija cesarske
palače Romuliana).

17 Zgodovinski arhiv
V depoih arhiva se nahaja 2000
metrov arhivskega gradiva iz
različnih izvirih, ki je delo
državnih organov, finančnih,
izobraževalnih, kulturnih, verskih
organizacij in institucij, kot tudi
družinskih in osebnih arhivov
pomembnih umetnikov.

20 Vrmdžansko mesto

21 Vodnjak Kneza Miloša
Knez Miloš Obrenović pa naj bi bil
hvaležan za koristno terapevtsko
vodo v Sokobanj ker je veliko zboljšal
svoje zdravje. Torej je dal nalogo , da
bi se na vhodu v Sokobanjo zgradil
spomenik - vodnjak.

22 Sokograd
Sokograd je obstajal še v bizantinskem obdobju, in je verjetno
obnovljen v času vladavine cesarja
Justinijana v VI stoletju našega
štetja.

23 Rodni muzej
18 Muzej Timoškega
Upora

Muzej (nastanjen v stari apsani)
je predelan leta 1983 – ravno na
stoletje od začetka Timoškeg
upora.

Muzej vsebuje eksponaei s
področja arheologije, etnologije
in zgodovine. Pred muzejem je
urejen amfiteater, ki se v poletni
sezoni uporablja za gledališke
predstave, literarna branja in
druge dogodke.

24 Amam
Je edina turška kopalnica v funkciji
na tem območju.

25 Legat Galerija
Legat galerija Milun Mitrovića,
slikarja iz Beograda, ki je pa po
rojstvu Sokobanjčanin. Vsako leto
Likovna kolonija "Sokograd" zbira
ugledne umetnike in bogati zbirko
galerije.

26 Timacum minus
Vojaška utrdba in z njo povezano
naselje izvira v I stoletju našega
štetja. Notranjost trdnjave je
napolnjena
z
različnimi
strukturami, in po robu so rimske
kopalnice in grobišča.

27 Areheo - Etno
Park ravna
Arheološki in etno park s številnimi
spomeniki iz rimskega obdobja, kot
tudi muzej vinogradništva in
vinarstva in rekonstruirane hiše iz
XIX stoletja.

28 Rodni muzej
Eden izmed najboljših srbskih
muzejev, vsebuje in edinstveno
razstavo nogavic iz volne - Muzej
nogavic v okvirju stalne raztave.

29 Hiša Ace Stanojevića
Hiša prvega radikala in predsednika srbskega parlamenta, v
kateri se vidi meščanski enterijer s
konca XIX in začetka XX stoletja.
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Legenda

Naravne vrednote

1 Djerdapski kanjon

6 Stol

10 Lazarev kanjon

Djerdapski kanjon je največji v
Evropi. To je najožji in najgloblji
del Donave. Prav tako je znan kot
"Železna vrata", zaradi svoje
moči, čudljivost in neprepustnosti.

Ta gora se nahaja 20 km severno
od Bora in je izjemna oaza
zelenja, tišine in cvetličnih
travnikov. Primerena je za planinaranje, jadralno padalstvo, lov.
Urejeno je 13 planinskih
pešačkih staz.

Kanjon Lazareve reke je del
zavarovanega območja prve
kategorije. Je vsečen v debelih
apnenčastih skal Malinika in je
edinstveno
prebivališče
endemičnih vrst rastlin in žival.
Brez strokovnega vodiča obisk
kanjona je prepovedan.

2 Rajkova jama
Rajkova jama je dobila ime po
znanem Vojvodi Rajku, ki je živel
v XIX stoletju. Po tradiciji, po
dnevih je bil kavarnik po noči pa
bi ropal turške karavane, zaklad
je pa skrival v tej jami.

3 Valja prerast
Zavarovano območje vključuje
tudi lepo istoimensko gorsko
reko, ki poteka pod njo.

4 Vratnjanske kapije
Na čisti gorski reki so velika
vrata-kapije ki so delo narave.

5 Crni Vrh
Crni Vrh višine 1043m je del
Kučajskeg gozdneg kompleksa in
je njegov najsevernejši del. To je
gorsko podnebje in ima prijazno
gorsko klimo ki ponuja priložnost
za rekreacijo in terapevtske
dejavnosti. Trenutno obstaja
smučišče in dvigalo dolgo
1050m z 90 sedeži.

7 Dubašnica
Gorska planota Dubašnica je
največji kompleks apnenčastih
skal v Srbiji. To je kraška površina
velikosti 82km2, izjemne lepote
in s neokrnjeno naravo,
povprečna višina pa je 900m.
Bogata s številnim površinskim
in podzemnim oblikom reliefa, z
gozdovi, travniki in pašniki.
Območje je zelo bogato z divje
živali: volkovi, lisice, risi, divje
mačke, gorski jeleni.

8 Lazareva jama
Lazareva jama je rečna, izvirna
jama. Skupna dolžina jamskih
kanalov je 9.505m, in za turistični
ogled je urejeno 800m steze.

9 Zlotska jama
Največji jamski prostor v celotni
Srbiji je Kolosej, s premerom
približno 60m in 50m višine in se
nahaja v Zlotski jami.

11 Bogovinska jama
Bogovinska jama je najdaljša
jama v Srbiji (dolžina jame je več
kot 7,5km). V prvih 300m jame
obstajajo delno urejene steze.
Bogovinska jama je zaščitena
zakonom kot naravni spomenik.

11 Stara Planina
Glavni venec
Stare Planine
razteza se rasteza približno od
Zaječarja do Črnega morja v
dolžini približno 550 km. Najvišji
vrh Srbije Midžor (2169m) se
nahaja na Stari Planini v občini
Knjaževac. Gora je privlačna za
zimske športe,obstajajo urejene
smučarske infrastrukture ampak
je tudi po poletju atrakrivna za
počitek in prijetno hojo.
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Cerkve in
samostani

1 Samostan sv. Trojice

5 Samostan Koroglaš

10 Samostan Krepičevac

legenda pravi da je v tem samostanu hčerka kneza Lazarja,
katera je bila
poročena s
Sultanom
Bajazitom, najdla
zatočišče, ko je zbežala iz tabora
njegoveg zmagovalca hana
Timurja.

Domneva da ga je zgradil Kralj
Milutin na začetku XIV stoletja.
Ljudsko izročilo pravi, da je tukaj
bil pokopan Marko Kraljevič, po
tem, ko je poškodovan, na
svojemu konju Šarecu , preplaval
čez Donavo iz Vlaške, po bitki na
Rovinah.

Se nahaja 4 km severno od vasi
Jablanica v kanjonu Radovanjske reke. Samostan je bil zgrajen
v začetku XVI stoletja. Krepičevac
je manjša zgradba , brez kupole.
Zgrajen je bil pod vplivom
moravske šole. Danes je ženski
samostan.

2 Cerkev Sv.

6 Samostan Bukovo

11 Crkev Sv. Ilije

Je bila posvečena sv. Apostolom
Petru in Pavlu ki sta sprejeta za
zaščitnike majdanpečkih rudar-

Najstarejše in najbolj dragocene
freske v samostanu so: Marija s
Kristom - na oboku in freska
nadangela Mihaela - na vhodu v
cerkvo.

3 Samostan Vratna

7 Samostan

Petra in Pavla

Samostan Vratna se nahaja
približno 40km od Negotina ob
vznožju znanih Vratnjanskih
Kapij. Ustanovljen je v XIV
stoletju, del samostana je bil
zgrajen leta 1415. Danes je
aktivni ženski samostan.

4 Cerkev Sv. Trojice
Se nahaja v samem centru mesta
na vogalu Trga Stevana Mokranjca in ulice Hajduk Veljko. Cerkev
Svete Trojice v Negotinu s svojo
monumentalno vsebino daje
poseben pečat starem mestnem
jedru. Je pod zaščito države.

Sv. Petra in Pavla

Samostan se nahaja na obali
Grliškeg jezera. Je nastal v
starejšem obdobju srednjega
veka. Napis nad vhodom v samostan pravi, da je samostan leta
1804 obnovil duhovnik Radoslav
Živković,
eden
od
prvih
upornikov na tem območju.

8 Samostan Suvodol
Samostan Suvodol se nahaja v
vasi Selačka. Zgrajen na platoju
usečenem v goro Manastirska
Glama in je posvečen Rojstvu
Device Marije. Danes je Suvodol
ženski samostan.

9 Cerkev v Sumrakovcu
Cerkev v Sumrakovcu je namenjena Jezusevem trpljenju.

Se nahaja v Boljevcu in zgrajena
je leta 1861, oslikana pa leta
1863. Enoladijska cerkev z
verando na zahodni strani in z
apsido na vzhodnem koncu.

12 Samostan Lozica
Samostan se nahaja ob vznožju
pobočja Rtnja, 3 km od vasi Krivi
Vir. Je bil posvečen sv.Nadangelu,
in do danes se vaščani ob tem
prazniku zbirajo in praznujejo
slavo cerkve. Prvič se spominja v
turškem popisu leta 1455. Je
obnovljena leta 1680 in leta 1850.
Samostan je moravskeg tipa.

13 Samostan Jermenčić
Nahaja se na gori Ozren, na 850
m nadmorske višine. Samostan
Jermenčič ima tudi cerkev
posvečeno sv. Nadangelom
Gabrielu in Mihaelu,in praznuje
se 26. Julija. Na ta dan meščani iz
Resnika, Sokobanje in gostje iz
toplice organizirajo slavlje na
dvorišču samostana.
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Cerkve in
samostani
14 Hram Sv. Preobraženja
Gospodnjeg

Se nahaja v centru Sokobanje, na
marmornem
sprehajališču.
Cerkev ima dobro ohranjeno
arhivo od leta 1835, vse razen
obdobja od leta 1912 do leta
1918 ko so bolgarske okupacijske
sile zažgale cerkev in zapise iz
tega obdobja.

15 Cerkev Sv. Djordja (Jurija)
Gradnja cerkve "Sv.Djordje" v
Knjazevacu je začela takoj po
osvoboditvi od Turkov v čast
prvega prihoda Knjaza Miloša v
vas Gurgusovac (julij 1833), in
dokončana
je
leta
1835.
Pomembne znamenitosti
te
cerkve sta evangelij iz leta 1805 in
srebreni križ, ki je darilo Kneza
Miloša (1866).

16 Cerkev Matere božje
Zgrajena je v XIV stoletju, pokrovitelj pa ni znan. Freske so v veliki
meri ohranjene in so delo dva
mojstra. Več skladb na freskah v
Donji Kamenici je delo izjemne
umetniške vrednosti.

Tourist organizations:
Boljevac

Bor

Zaječar

Kladovo

Kralja Aleksandra 17/1
Tel: 030/63 593, fax: 030/61 883
Mail: tooboljevac@nadlanu.com

Svetozara Markovića 2
Tel: 019/421 521
Mail: toozajecar@nadlanu.com
www.toozajecar.co.rs

Knjaževac

Miloša Obilića 1
Tel: 019/730 988, 735 230
Mail: toknjazevac@nadlanu.com
www.toknjazevac.org.rs

Negotin

Vojvode Mišića 25
Tel/fax: 019/547 555
Mail: toonegotin@gmail.com
www.toon.org.rs

17 Samostan sv. Trojica
Cerkev je ustanovil srbski despot
Lazar, najmlajši sin Djordja
Brankovića in je nastala leta 1454.
Notranjost cerkve je bila
poslikana, vendar so freske skoraj
popolnoma uničene. V samostanu žvijo nune, ki poleg svoje
dnevne dolžnosti delajo ikone in
druge verskih predmete

Moše Pijade 19
Tel: 030/459 020, 459 021
Mail: tobor030@nadlanu.com

Dunavska 16 a
Tel: 019 801-690
Mail: tookladovo@gmail.com

Majdanpek

Ulica Kralja Petra I bb
19220 Donji Milanovac
Telefon/faks: 030/590 184
e-mail : office@toom.rs
Kancelarija u Majdanpeku
Telefon/faks: 030/584 204
e-mail: rajkova.pecina@toom.rs
www.toom.rs

Sokobanja

Trg oslobođenja 2
Tel: 018/833 988
Mail: otks_sokobanja@beotel.rs
www.otks.org.rs

Informacije o hotelih in restavracijah
lahko najdete na www.traveleastserbia.org

Za slike ki so bile uporabljene v tem vodniku se zahvaljujemo Rađi Milojeviću,
Draganu Bosniću, Radovanu Magdaleniću, turističnim organizacijam
in drugim institucijami.
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RARIS - Regional Development Agency Eastern Serbia
Trg oslobodjenja 1, 19000 Zaječar, Srbija
tel +381(0)19 426 376, 426 377
www.raris.org
www.traveleastserbia.org

Canada Fund of
Canadian Embassy in Belgrade

Tourist guide of Eastern Serbia is implemented within the
project "Promoting Economic Development in Eastern Serbia,"
supported by Canada Fund of Canadian Embassy in Belgrade.

